Warszawa, dnia 17.07.2018 r.
Stowarzyszenie Monopol Warszawski
Ul. Markowska 20/1
03-742 Warszawa
NIP 113-236-05-81
Tel. 22 244 57 79
E-mail: monopol@data.pl
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na prace budowlano-remontowe w budynku
przy ul. Nowolipie 22 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w części o powierzchni ok. 400 m^2.
1. Opis przedmiotu zapytania:





wykonanie ścian i sufitów GK
ułożenie glazury w części sanitarnej
naprawa i malowanie ścian
wykonanie schodów oraz pochylni na potrzeby osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich
 montaż drzwi wewnętrznych
 wymiana drzwi zewnętrznych oraz wymiana istniejącego okna na dodatkowe drzwi
zewnętrzne
Wycena powinna zostać dokonana na podstawie wstępnej koncepcji funkcjonalnej oraz
indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Inwestora w wyniku spotkania w miejscu
wykonywania robót.
Dodatkowo do wyceny kosztów prac, Wykonawca powinien przedstawić oszacowanie
kosztów materiałów, które zostaną dostarczone przez Inwestora.
2. Kryteria oceny ofert:
a) cen robót brutto – 100% / 100 pkt.
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3. Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:
Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:
𝐴𝑛 =
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Ul. Markowska 20/1
03-742 Warszawa

𝐶 𝑚𝑖𝑛
× 100 𝑝𝑘𝑡
𝐶𝑟

www.monopolpraski.pl
monopol@data.pl
Tel. 22 244 57 79
NIP 113-236-05-81

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
An – liczba punktów przyznanej ofercie
Maksymalna liczba punktów 100. Wygrywa oferta najwyżej punktowana.
4. Warunki płatności:
Płatności będą dokonywane przelewem na konto na podstawie wystawionych przez
Wykonawcę faktur, po odebraniu robót przez Zamawiającego.
5. Osoba kontaktowa: Aleksandra Płońska, Tel. 505 904 489
6. Termin składania ofert: data: 31/07/2018 r., godzina: 10:00
7. Akceptowalne formy składania ofert:
a. elektronicznie na adres e-mail: monopol@data.pl
b. osobiście w biurze Stowarzyszenia Monopol Warszawski ul. Markowska 20/1,
03-742 Warszawa
8. Wybór wykonawcy:
O wyborze Wykonawcy Zleceniodawca poinformuje bezpośrednio oraz zamieści informację
na stronie internetowej, a także w wypuszczanych materiałach promocyjnych dot. projektu.
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